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1. INTRODUÇÃO 

 

Em meio às fervorosas manifestações populares ocorridas no Brasil em 2013, é 

impossível discutirmos acerca da alteridade e da cultura sem relacionarmos estes 

conceitos às nossas vidas como brasileiros. Contudo, não pretendemos definir (ou tentar 

definir) o que estas manifestações são, mas, antes de tudo, procuraremos expor nosso 

olhar para esse evento particular de nossa existência.  

Os protestos ocorridos, principalmente no mês de junho, em todo o país, das 

pequenas às grandes cidades, surgiram com o intuito inicial de contestar os aumentos 

(dentre estes os vinte centavos em São Paulo) nas tarifas do transporte público. No 

Brasil, as manifestações de pequenos grupos são, de certa forma, habituais, bem como, 

o denominar, desses mesmos grupos, de “vândalos” e “inconvenientes”. A grande 

surpresa das manifestações deste ano está por conta da forte adesão popular, sem 

restrições específicas de classe, gênero ou raça.  

Os “vinte centavos”, que serviram de motivo inicial para as reivindicações e, 

devido a isso, tornaram-se um grande símbolo de um movimento impulsionado pelas 

redes sociais, se transformou, em meio aos múltiplos grupos, organizações e pessoas, 

em um grande brado nacional. A imprensa surpresa, e ao mesmo tempo assombrada 

com a magnitude da adesão pública, se pôs a discutir fervorosamente sobre o fenômeno, 

um tanto raro, com profissionais, estudiosos e especialistas da área. 

 

                                                                 
1
“Revolução carnavalizada”: definição utilizada pelo professor Adail Sobral, ao se referir aos movimentos 

sociais ocorridos em junho no Brasil, na disciplina de férias “Tópicos Especiais em Conceitos 

Fundamentais do Dialogismo”, ministrada por ele e pelo professor Hilário Bohn no programa de pós -

gradução em Letras, com área de concentração em Linguística Aplicada, da Universidade Católica de 

Pelotas – UCPel.  
2
 UCPel (ane.thurow@gmail.com) 

3
 UNIPAMPA/UCPel (cadrives@hotmail.com) 

4
 UNIPAMPA (r.bazerque@hotmail.com) 

mailto:ane.thurow@gmail.com


2. MANIFESTAÇÕES: ATOS DE CARNAVALIZAÇÃO E RISO 

 

Para estudiosos bakhtinianos, como nós, falar a respeito de como os signos 

refletem e refratam o mundo não é nada incomum. Sabemos que a linguagem é o espaço 

significativo de encontro e confronto nos quais os valores sociais dialogam. E assim, a 

condição da criação ideológica das identidades é a relação, o embate, o Outro.  

Em momentos históricos, em acontecimentos singulares, como esse ocorrido no 

Brasil, há a impressão de que as vozes que antes se colidiam e/ou se complementavam 

no mundo interior dos sujeitos, eclodem com toda a sua força e singularidade no mundo 

da cultura, do compartilhar simbólico.  

Nossas constituições enquanto sujeitos instituidores de sentido foram 

modificadas nesse evento polifônico, no qual, como muito bem afirmou a jornalista 

Eliane Brum, da revista Época, em seu texto “Protestando dúvidas” (disponível online): 

“Nenhuma tentativa de nomear os acontecimentos deu conta de sua complexidade”.  

 Nosso olhar, como adeptos da filosofia responsiva da linguagem de Bakhtin, nos 

mostra que o povo brasileiro carnavalizou fora de época: vários movimentos 

heterogêneos, que vão desde a reclamação dos gastos com a Copa do Mundo de 2014, o 

ato médico, a “cura” gay, o estatuto do nascituro, o aumento das passagens de ônibus, 

lutas contra o machismo, dentre outras tantas pautas (vozes sociais), dialogaram 

democrática e confusamente, polifonicamente.  

Vozes que dialogaram, brigaram, gritaram, cada uma a sua maneira e 

importância, cada uma enriquecendo a polifonia social das ruas. Movimento polifônico, 

na medida em que todas as vozes estavam equiparadas e a manifestação inicial (que 

reivindicou o passe livre) se mesclou e se enriqueceu com os outros que surgiram para, 

igualitariamente, firmarem suas reivindicações. 

Como Faraco (2009) afirmou: 

 

Vivendo num mundo pesadamente monológico, Bakhtin foi, portanto, muito 

além da filosofia das relações dialógicas criada por ele e por seu Círculo e se 

pôs a sonhar também com a possibilidade de um mundo polifônico, de um 

mundo radicalmente democrático, pluralista, de vozes equipolentes, em que, 

dizendo de modo simples, nenhum ser humano é reificado; nenhuma 

consciência é convertida em objeto de outra; nenhuma voz social se impõe 

como a última e definitiva palavra (FARACO, 2009. p. 79). 

 



 Nas movimentações sociais ocorridas no Brasil em junho de 2013, a que 

denominamos “Revolução Carnavalizada”, as forças “monologizantes” centrípetas, 

representadas pelas atitudes repressoras da polícia, foram obrigadas a recuar para dar 

espaço ao modo centrífugo da revolução simbólica-social que emergiu com toda a sua 

força e autenticidade nesse ano.  

Chegamos muito perto desta utopia polifônica de Bakhtin, no qual essa “força 

vivificante” que foi a “Revolução Carnavalizada”, os brasileiros se (des)preocuparam 

com o comodismo, a ordem e as estruturas hierárquicas, que de um modo ou de outro 

poderiam nos impelir a silenciar. É o que versa Fiorin (2006, p. 96), ao afirmar que “a 

carnavalização constrói um mundo utópico em que reinam a liberdade, a igualdade, a 

abundância, a universalidade.” 

Através das fotos divulgadas massivamente na mídia e na internet, percebemos 

que os brasileiros (fazendo jus à sua fama cultural de “alegres” e “bem-humorados”) 

mostraram, durante as manifestações, o “jeitinho brasileiro” de revolucionar: resistiram 

à imposição centrípeta e “monologizante” através das forças do riso e da ironia, 

presentes em muitos cartazes em várias cidades do país. 

 

3. A IRONIA E O RISO NOS CARTAZES 

 

Os signos, que refletem e também refratam o mundo, presentes nos cartazes 

escritos das manifestações, expõem as múltiplas interpretações e formas de resistência 

nessa revolução social, a que chamamos de carnavalizada, pela grande quantidade de 

intervenções bem-humoradas. O espaço ocupado pelos manifestantes mostrou que a 

carnavalização é o lugar de encontro e contato livre entre as múltiplas vozes sociais que 

se apresentaram unidas em prol de um objetivo: a mudança do contexto 

socioeconômico, político e ético do país. 

Nessa revolução carnavalesca, as condutas, os gestos e as palavras se libertaram 

de modo a refletir essa multiplicidade de vozes sociais que causaram, com frequência, a 

ironia e o riso. Destarte, como já postulava Fiorin (2006, p. 92), “a força corrosiva do 

riso leva a uma explosão de liberdade, que não admite nenhum dogma, nenhum 

autoritarismo, nenhuma seriedade tacanha.” 

Temos o ímpeto de salientar, nesse texto, que a carnavalização apresentada pelo 

povo brasileiro colocou a palavra numa relação particular com a realidade vivenciada 



nas manifestações ocorridas no país. O carnaval não é apenas um espetáculo em que se 

cessa o trabalho ou que se assiste, mas é, para Bakhtin, uma festa em que se vive, um 

acontecimento em que o mundo inverte as regras e os privilégios, as relações 

hierárquicas e a desigualdade social são destruídas, esquecidas. 

A partir desse olhar, percebemos que as manifestações se construíram dentro de 

uma pluralidade de estilos e vozes sociais em que a palavra foi representada por 

diversos discursos e diferentes gêneros que emergiram em meio a esse acontecimento 

singular e único. A carnavalização (o ato de carnavalizar), por sua vez, permite o 

estabelecimento de um diálogo com o Outro por meio do livre contato, da 

excentricidade e da profanação, que nos remete a um mundo utópico, sem privilégios, 

sem hierarquias valorativas, fenômenos excludentes e ideologias que prevalecem na 

vida extracarnavalesca. 

Assim, apresentamos três cartazes que exemplificam o discurso irônico-

carnavalizado enunciado pelo povo brasileiro nas manifestações: 

 

               

      Imagem 1    Imagem 2   Imagem 3 

 

A questão do livre contato, em espaços abertos e públicos (que são as ruas), 

onde todos podem “dizer” o que desejam, é representada pela imagem 1 “Ordem em 

progresso”, a qual, nesse contexto, significa que o progresso vislumbrado só será 

possível a partir da ordem (carnavalizada) criada pelos manifestantes. A excentricidade, 

que transgride o que é comum, é vista na imagem 2 “- corrupão + orgasmo”, o qual 

relaciona a política exercida no Brasil com o prazer do ato sexual, dando prioridade ao 

gozo, ao prazer carnal (como ocorre no carnaval), de modo que o riso se dá pelo uso dos 

sinais gráficos de subtração (–) e adição (+) e o linguajar explícito e informal. A 

profanação, que usa elementos ou hierarquias da igreja, é apresentada na imagem 3 “Se 

eu pagar no débito o milagre é imediato? #ForaFeliciano”, remetendo a discussão 



sobre a “cura gay” tão debatida atualmente. O uso da hashtags (#), advém da linguagem 

da internet, a qual é utilizada para remeter ao contexto do discurso, e aqui atrelada ao 

milagre da igreja. 

Esses dizeres apresentados nos cartazes mostram o deboche (o sarcasmo, a 

zombaria...) de toda e qualquer hierarquia, corroborando para o riso e para a criação da 

ironia, através da informalidade, da valorização da experiência e do dizer individual, a 

busca por mudanças socioeconômicas, políticas e éticas no país. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como bem afirmou Eliane Brum, no texto já citado anteriormente:  

Mesmo que as ruas voltem a se apaziguar, nesta ou nas próximas semanas, a 

mudança já aconteceu. Outras poderão acontecer, mas há algo profundo que 

já mudou. Na vida pública, coletiva, mas também na individual, existe algo 

que já penetrou pelas frestas da nossa subjetividade (BRUM, 2013). 

 

E é nesse contexto que nossas identidades-alteridades são re-constituídas. Não é 

possível retornarmos à vida ordinária como éramos antes dessa intensa movimentação 

social, que vêm de um movimento muito longo de democratização do Brasil desde o 

término da ditadura.  

 Nós, como estudantes e futuros professores na área da linguagem e da literatura, 

além do conhecimento, temos a obrigação de lutar pela melhoria da educação nacional, 

bem como buscarmos também a valorização profissional e a libertação das exclusões 

sociais em todas as suas instâncias. Deixamos aqui registrado o nosso evento discursivo, 

nossa posição ideológica, como seres singulares no mundo, que aguardam desde já as 

contrapalavras. 
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